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Sinn Féin-præsident, Mary Lou McDonald 
TD, har fordømt den britiske regerings 
meddelelse om at fjerne protokollen som 
‘skamløs, hensynsløs og farlig’, samtidig 
med at det gentager, at dette skridt er i 
strid med international lov. 

Efter den britiske regerings meddelelse 
sagde Mary Lou McDonald under en 
parlamentarisk debat: 

“Den britiske regering offentliggjorde 
lovgivning, der giver britiske ministre 
beføjelse til ensidigt at tilsidesætte dele 
af den irske protokol. Dette skridt fra den 
britiske premierminister, Boris Johnson, og 
hans regering er skandaløst og fuldstændig 
hensynsløst. 

“Hr. Johnsons krigeriske tilgang til Irland 
er en del af et kynisk forsøg på at klamre 
sig til magten i Storbritannien for enhver 
pris. Det bringer så meget opnået af så 
mange over så lang tid i fare. 

“Det underminerer fundamentalt Brexit-
beskyttelsen for Irland, der var så hårdt 
vundet, og det risikerer alvorlig økonomisk 
og politisk skade. 

“Den britiske regerings plan om at fjerne 
protokollen er en plan for bevidst at bryde 
international lov.

“I en højeste handling af ond tro har 
den til hensigt at ignorere sine juridiske 
forpligtelser og aftaler. Det er værd at 
huske på, at den britiske regering ikke kun 
underskrev protokollen, den var faktisk 
central for udformningen af dens indhold 
og drift.

“Den fuldstændige hensynsløshed ved 
dette træk understreges af det faktum, at 
protokollen faktisk fungerer godt. Det giver 
det nordlige Irland adgang til både det britiske 
marked og EU’s indre marked med mere end 
500 millioner mennesker.

“Økonomien i det nordlige Irland klarer 
sig bedre end den engelske økonomi; 
erhvervslivet vokser, og der skabes 
nye arbejdspladser. Selvfølgelig er den 
grænseoverskridende handel steget markant, 
og økonomien på hele øen blomstrer. Tory-
regeringen sætter nu alt dette i fare.

“Vi har hørt stemme efter stemme fra 
erhvervslivet beskrive, hvordan denne 

ensidige handling truer betydelig skade 
på virksomheder i Irland og faktisk i 
Storbritannien.

“Måden til at løse 
implementeringsproblemer er at sætte sig ned 
og tale med EU, men det er noget, briterne nu 
har nægtet at gøre. 

“Boris Johnsons farlige træk er blevet 
kraftigt fordømt i Europa, i USA og faktisk i 
hele verden. 

“Den britiske regerings handlinger er 
skamfulde, hensynsløse og farlige. 

“Vi skal nu mobilisere alle kræfter til støtte 
for langfredagsaftalen og for Irlands velstand 
for at sikre, at Boris Johnson bliver stanset.”

Britisk regering bryder 
international lov -

“Boris Johnsons 
farlige træk er 
blevet kraftigt 
fordømt i Europa, 
i USA og faktisk i 
hele verden.”

  Vicepræsident i Europa-
Kommissionen Maroš 
Šefčovič: “Lad os kalde en 
spade for en spade - det er 
ulovligt.”

  Det amerikanske senats 
flertalsleder Chuck 
Schumer: “Verden holder 
nu øje med den britiske 
regerings næste træk, og 
byrden er på dem for at 
overholde de aftaler, de 
har indgået, og afslutte 
deres forsøg på at bryde 
international lov.”

  Tysklands kansler Olaf 
Scholz: “En meget trist 
beslutning truffet af den 
britiske regering... der er 
ingen grund til dette.”

  Spansk udenrigsminister for 
EU Pascual Ignacio Navarro 
Ríos: “Hvis lovgivningen går 
videre, hvilket som bekendt 
er en lang proces ... men 
fremsættelsen af lovforslaget 
udgør i sig selv et brud på 
Brexit-aftalen. Det finder vi 
uacceptabelt.”

  Førsteminister udpegede, 
Michelle O’Neill MLA: “Vi 
ved, at politisk unionisme 
bruger den irske protokol 
til at underminere 
langfredagsaftalen 
ved fuldmagt og flytte 
målstængerne, da de ikke 
kan acceptere resultatet af 
en demokratiske valg.”

Fordømt
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Efter at have modtaget en overvældende tilslutning fra vælgerne 
til vores positive vision for fremtiden, er det nu vores topprioritet 
at levere for hele samfundet.

Uanset religiøs, politisk eller social baggrund, er vores 
forpligtelse at få politik til at 
fungere gennem samarbejde, ikke 
splittelse.

Vores kollektive mission er at 
arbejde sammen om at løse de 
problemer, som dette samfund 
står over for – det vil sige at tackle 
sundhedsventelister, give folk 
adgang til en praktiserende læge, 
når de har brug for det, finansiere 
mentale sundhedsydelser, 
kræftbehandling, bygge billige 
boliger for at imødekomme den 
stigende efterspørgsel, levere den 
bedste uddannelse til vores unge 
og skabe ordentlige job.

Valgets demokratiske udfald skal 
respekteres.

Flertallet af MLA’er (parlamentsmedlemmer) valgt den 5. maj 
støtter protokollen, fordi den virker. Ja, det kan fungere bedre – 
men kun gennem fælles EU/BG-løsninger er det muligt. 

Det giver det nordlige Irland adgang til både det britiske 
marked og EU’s indre marked med mere end 500 millioner 
forbrugere - den største og mest magtfulde handelsblok i verden. 

Det koster os intet at være i det indre marked, men har enorme 
omkostninger, hvis vi ikke er det.

Vi ved, at politisk unionisme bruger protokollen til at 
underminere langfredagsaftalen ved fuldmagt, fordi deres 
evige veto er væk, fordi magtbalancen uigenkaldeligt har 
ændret sig, Sinn Féin er det største parti, og jeg er tiltrædende 
førsteminister– og så holder de Boris Johnson nede og forsinker 

magtdeling og lighed, fordi de ikke kan få sig selv til at acceptere 
de nye og nuværende realiteter, som vi står over for.

Vores økonomi klarer sig nu bedre end England, som vist af den 
britiske regerings egne økonomiske data, lokale virksomheder og 

producenter blomstrer og udfylder 
huller i markedet og hele Irlands 
forsyningskæde, og det sikrer 
arbejdspladser og skaber ny 
beskæftigelse.

Boris Johnson og Brandon Lewis 
giver DUP dækning, og lad os være 
tydelige - den politiske stabilitet 
i Norden kan ikke være et gidsel 
for Tory’ernes interne kampe, 
Westminster-kaos og fortsatte 
DUP-disruption.

De, der higer efter fortiden og 
forsøger at forstyrre nutiden og 
true fremtiden, må indse, at dette 
samfund bevæger sig fremad, og vi 
vil ikke blive trukket baglæns.

Vores fokus er på fremtiden og 
vores unges fremtid.

At bevæge sig fremad betyder også at håndtere fortiden, og 
den britiske regerings opgivelse af Stormont House-aftalen og 
deres indførelse af amnestilovgivning er ensbetydende med en 
retlig blackout med benægtelse af sandhed og retfærdighed 
for snesevis af berørte familier - dette er blevet anerkendt af 
Menneskerettighedskommissionen som “fatalt mangelfuld”.

Vi vil stå sammen med alle ofre og overlevende fra konflikten 
og fortsætte med at kæmpe for deres ret til sandhed og 
retfærdighed.

Hvis de, der er valgt til at tjene, undlader at genoprette de 
demokratiske institutioner, så er der ikke tale om direkte styre fra 
London, men fælles myndighed fra Dublin og London.

EN FØRSTE 
MINISTER 
FOR ALLE  
- Michelle O’Neill
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Da han talte om 
den politiske 
krise i det 
nordlige Irland, 
sagde Sinn 
Féins nationale 
partiformand, 
Declan Kearney: 
“Det er nu seks 
uger siden 
det nordlige forsamlingsvalg, hvor 
det politiske landskab ændrede sig 
dramatisk.

Sinn Féin blev det største politiske 
parti. En kvindelig republikansk 
leder, Michelle O’Neill, er den valgte 
førsteminister. Positiv, progressiv politik 
er på fremmarch.

Valgresultatet bekræftede på ny tabet 
af den politiske unionismes valgflertal 
i 2017.

Som reaktion på DUP’s afvisning af 
at danne en Stormont Executive, sagde 
Sinn Féin-formanden: 

Der er ingen beviser for, at DUP 
er forpligtet til korrekt magtdeling, 
medmindre det er på DUP-vilkår.

Den nuværende konservative (‘Tory’) 
regering i London tog i sidste uge 
skridt til ensidigt at bryde international 
lov ved reelt at rive protokollen, og 
i forlængelse heraf Storbritanniens 
udtrædelsesaftale med EU, over.

Tory’erne giver DUP 
rygdækning til at underminere 
magtdelingsinstitutionerne i nord; 
og DUP’s holdning giver rygdækning 
til Tory’ernes ‘kold krigs’-opgør med 
Europa.

Tory’erne har ondsindet opildnet 
til den idé og har også spundet en 
løgnen, at protokollen er en økonomisk 
katastrofe.

Den kombinerede falske retorik, løgne 
og spin er et spejlbillede af de falske 
nyheder og ‘Project Fear’-dagsordenen 
forbundet med Brexit-afstemningen i 

2016.”
MLA for South Antrim fortsatte 

med at sige: “Det seneste Tory-
forslag om at fravige Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention 
(EMRK) inden for dets jurisdiktion 
vil afvikle langfredagsaftalens 
(‘Good Friday Agreement’ – GFA) 
kernerettighedsramme.

DUP og Tory’erne bruger en 
nedbrydningskugle mod GFA’s politiske 
og lovgivningsmæssige grundlag. De 
forsøger at udhule de fundamentale, 
underbyggende principper for 
fredsaftalen i Irland.

Det går ikke det internationale 
samfund forbi, som i stigende grad 
bliver engageret i den politiske og 
økonomiske situation i Irland, der 
udspiller sig.

Diskussionen om udsigten til irsk 
enhed får stadig mere momentum, og 
der er en eksisterende mekanisme til at 
gøre det fredeligt og demokratisk.

Det politiske momentum for irsk 
genforening både i nord og syd 
er i stigende grad forbundet med 
genindtræden i EU, givet status som 
en international traktat indgivet i De 
Forenede Nationer.

Folkerettens og traktaternes grundlag 
og forrang bliver fundamentalt 
udfordret og undermineret.

De dage, hvor DUP og unionistiske 
ekstremister dikterede vilkårene 
for demokrati, magtdeling eller 
implementering af GFA er for længst 
forbi.

Vi er nået til et nyt historisk 
øjeblik. Det er tid til at 
begynde at planlægge den 
næste fase af fredsprocessen 
og forberede et nyt, enigt 
Irland.”

DUP og Tory’erne bruger 
en nedbrydningskugle 
mod GFA, 
Declan Kearney MLA

Du kan læse den fulde tekst af Declan Kearneys blog her: 
https://www.anphoblacht.com/contents/28344

Declan Kearney MLA
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Sinn Féin talsmand for 
virksomhed, handel og 
beskæftigelse, Louise 
O’Reilly TD, har sagt, at 
tiltag i Tyskland for at hæve 
mindstelønnen til €12,00 i 
timen fra 1. oktober viser, 
hvad der kan gøres af en 
regering, der er villig til 
at hjælpe med at støtte 
arbejdere, der står over for 
en leveomkostningskrise.

Teachta O’Reilly foreslog, 
at den irske regering burde 
tage et blad ud af deres bog 
og følge trop ved at levere 
en leveløn. Stedfortræderen 
sagde:

“Tysklands parlement 
godkendte en forhøjelse 
af mindstelønnen på 22 
procent i et forsøg på at 
løse leveomkostningskrisen 
i landet.

“Initiativet vil se 
mindstelønnen stige 
umiddelbart fra €9,82 til 
€10,45 fra starten af juli og en 
yderligere stigning til €12,00 i 
timen fra 1. oktober.

“Skiftet til en mindsteløn 
på €12,00 i timen er en 
stigning på 22 procent i 
forhold til den nuværende 
sats, og det viser, hvad der 
kan gøres, når en regering 
er villig til at stå op for de 
lavest lønnede arbejdere.

“Den irske regering bør se 
nøje på, hvad der er planlagt 
i Tyskland og forberede 
sig på at følge trop og 
implementere en leveløn for 
at hjælpe med at afhjælpe 
leveomkostningskrisen for 
arbejdere her. 

“The Living Wage Technical 
Group har beregnet, at der 

skal leveres en leveløn på 
€12,90 i timen for at sikre, 
at arbejdere ikke lever i 
fattigdom.

“Der er generel enighed 
på tværs af det politiske 
spektrum om, at vi har 
brug for en leveløn 
for at tackle lavløn og 
leveomkostningskrisen. 
Faktisk har Sinn Féin en 
offentliggjort plan, der 
skitserer, hvordan en leveløn 
kan indføres, samtidig med 
at den beskytter økonomisk 
sårbare virksomheder. 

“Jeg vil opfordre regeringen 
til at arbejde sammen med 
Sinn Féin og alle dem, der 
er forpligtet til en leveløn 
og begynde forberedelserne 
til at levere til arbejdere 
og hjælpe med at tackle 
leveomkostningskrisen.”

Anden del af den ordinære samling i 
Europarådets Parlamentariske Forsamling 
(PACE) fandt sted i ugen, der begyndte 
den 25. april. Der var stor interesse for 
Sinn Féins fremskridt i Irland. 

Det faktum, at den irske regering 
har overtaget formandskabet for 
ministerudvalget fra maj til november, 
har øget fokus på irsk politik.

Den 31. maj rejste formanden for den 
parlamentariske forsamling Tiny Cox til 
Dublin og holdt et vigtigt møde med Sinn 
Féins præsident, Mary Lou McDonald TD. 

Præsident McDonald gav en opdatering 
af den politiske udvikling, herunder 
Sinn Féins nylige succes i det nordlige 
forsamlingsvalg, udfordringerne 
med at få etableret en ny forsamling 
og overvinde den britiske regerings 
uforsonlighed med hensyn til protokollen.

Lederen af den forenede europæiske 
venstrefløj i PACE, George Katrougalos, 
holdt også et møde med Mary Lou 
McDonald. Ud over at udveksle politiske 
opdateringer var der reel interesse 
for Georges rolle som ordfører i en 
kommende rapport og debat om ‘The 
impact of Brexit on Human Rights on the 
island of Ireland’ (’Brexits indvirkning på 
menneskerettighederne på øen Irland’).

George håber at færdiggøre rapporten 
inden udgangen af sommeren og 
forhåbentlig se den planlagt til debat 
og vedtagelse under PACE-sessionen i 
oktober, som stadig vil være under det 
irske formandskab.

Da han reflekterede over nogle meget 
travle uger i PACE sagde Paul Gavan: 

“Der er en fornyet interesse på tværs af 
medlemslandenes delegerede om, hvad 
der sker i Irland og især betydningen af, 
at Michelle O’Neill bliver udpeget som 
førsteminister for enhver ny forsamling i 
det nordlige Irland. 

“Der er også en meget større forståelse 
af, hvorfor irsk enhed er en så integreret 
del af vores politiske projekt om at bygge 
en ny republik.”

Præsident for Den 
Forenede Europæiske 
Venstrefløj hører 
sag for irsk enhed

Senator 
Paul 
Gavan

Tysk mindstelønsstigning viser, 
hvad der kan gøres for at tackle 
leveomkostningerne - Louise O’Reilly TD

“The Living Wage Technical Group har 
beregnet, at der skal leveres en leveløn på 
€12,90 i timen for at sikre, at arbejdere ikke 
lever i fattigdom.”
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Sinn Féins repræsentant for Europa, 
Martina Anderson, i Galicien ved 
en BNG-konferencediskussion om 
‘Retigheder, garantier, alternativer og 
en bedre fremtid for Irland’ sagde:

“Selvom det ikke var et politisk 
forlig, udlignede langfredagsaftalen 
(‘Good Friday Agreement’ – GFA) for 
første gang siden opdelingen de 
politiske spilleregler i det nordlige 
Irland.

“Det irske folk i nord og syd stemte 
overvældende for en “garanteret” 
juridisk ret til at bestemme vores 
egen forfatningsmæssige fremtid.

“Det irske folks rettigheder 
afspejles i international lov og 
inden for de nationale retsordener 
i både den irske og britiske stat. For 
første gang kan Irland genforenes, 
demokratisk. 

“Den 5. maj var dagen hvor 
forsamlingsvalgene i det nordlige 
Irland oplevede, at det unionistiske 
flertal blev overhalet igen af den 
folkelige støtte til Sinn Féin.

“Garantien for at gennemføre 
resultatet af et demokratisk 
valg, som resulterede i, at 
Sinn Féin sikrede sig stillingen 
som førsteminister, er blevet 
undermineret af DUPs afvisning af at 
etablere en magtdelings regering. 

“DUP bruger protokollen til 
at nedrive GFA, en aftale som 
den aldrig har støttet, og den 
britiske regering bruger den irske 
protokol til at nedbryde BREXIT-

tilbagetrækningsaftalen.
“I årevis har denne britiske 

regering og DUP drevet en anti-GFA-
dagsorden, pakket ind i pro-GFA-
retorik. 

“Mens fredsprocessen er 
irreversibel, og drivkraften til endnu 
større politiske og samfundsmæssige 
forandringer er ustoppelig, er 
modstanden fra den britiske regering 
og DUP mod den igangværende 
demokratiske forvandling 
ubarmhjertig.

“DUP er uvillig til at tilpasse sig det 
skiftende politiske landskab, uvillig 
til at acceptere demokrati og uvillig 
til at respektere udfaldet af et valg, 
der ikke gik deres vej.

“Måske tror den britiske regering 
og DUP, at europæerne ikke 
bekymrer sig nok om, hvad der sker i 
Irland, og heller ikke konsekvenserne 
af deres handlinger.

“Demokrater i hele Europa 
afvist de britiske konservatives 
intentioner om ensidigt at bryde 
international lov om en BREXIT-
tilbagetrækningsaftale, som Boris 
Johnson godkendte, underskrev, 
forseglede og leverede.

“Hvis demokrati, hvis rettigheder, 
hvis garantier, og hvis alternativer 
skal opretholdes i lige så høj grad, og 
hvis vores ret til at bestemme vores 
forfatningsmæssige fremtid skal 
beskyttes, må europæerne fortsætte 
med at stå stærkt mod den britiske 
slyngelstats giftighed.”

I det spanske parlament udspurgte den baskiske EH 
Bildu-senator, Gorka Elejabarrieta Díaz, to spanske 
regeringsministre som svar på de britiske regeringers 
udtryk for hensigter om at opgive den irske protokol.

Til den spanske minister for udenrigsanliggender, 
EU og samarbejde, José Manuel Albares Bueno, stillede 
senator Elejabarrieta Díaz spørgsmålstegn ved den 
spanske regerings vurdering af, ‘hvilken indvirkning 
en britisk regerings ensidige ændring af protokollen 
kunne have på langfredagsaftalen (GFA), og hvilke 
foranstaltninger den vil træffe for at støtte GFA’.

Minister Albares Bueno sagde som svar: 
“Den spanske regering vil ikke acceptere 

genforhandlingen af udtrædelsesaftalen eller 
protokollen, og i dette er vi forenet med alle partnere i 
EU. 

“Jeg har også formidlet dette til min britiske modpart, 
Liz Truss, da jeg så hende, da hun nævnte for mig 
muligheden for, at Storbritannien indfører en ensidig 
lovgivning, jeg har overbragt hende min kraftigste 
afvisning af dette. 

“Dialog, konstruktiv ånd med Det Forenede Kongerige, 
mellem Kommissionen og Det Forenede Kongerige, 
men også styrke i forsvaret af udtrædelsesaftalen og 
Nordirland-protokollen, fordi det uden tvivl er den 
bedste garanti for gyldigheden af langfredagsaftalen”

Ved at gentage de samme spørgsmål til minister 
Albares Bueno, spurgte senator Elejabarrieta Díaz også 
den spanske udenrigsminister for Den Europæiske 
Union, minister Pascual Ignacio Navarro Ríos, hvad den 
spanske stats holdning er til situationen: 

“Den spanske holdning er, ligesom alle andre 
medlemslande, en af fuld støtte til Europa-
Kommissionen. 

“Aftaler skal opfyldes og i endnu højere grad, når 
dette er en så vigtig og væsentlig aftale for forholdet 
mellem Storbritannien og EU. 

“Så vi fordømmer dette skridt, vi støtter fuldt ud 
Kommissionen, og vi støtter fuldt ud Irland. 

“Det Forenede Kongerige accepterede dette, det 
britiske parlament accepterede dette, og de skal opfylde 
aftalen.”

Spanske ministre 
fordømmer tiltag 
fra den britiske 
regeringsprotokollat

Senator Gorka Elejabarrieta Díaz

Martina Anderson i Galicien

‘RETTIGHEDER, 
GARANTIER, 
ALTERNATIVER 
OG EN BEDRE 
FREMTID FOR 
IRLAND’



Den 1. juni bød Sinn Féins 
EU-hold i Bruxelles både 
vores partipræsident og 
næstformand, Mary Lou 
McDonald TD og Michelle 
O’Neill MLA, velkommen til 
Europa-Parlamentet. 

I løbet af dagen holdt 
Sinn Féin-holdet briefinger 
med ledere og medlemmer 
af forskellige politiske 
grupperinger, herunder 
Renew Europe, Socialister 
& Demokrater og De 
Grønne/Den Europæiske Fri 
Alliance.

Det var forfriskende 
at høre, at der på tværs 
af politiske partier, 
partigrupperinger og 
forskellige medlemslande 
var en stærk iver efter 
at forstå og bistå på alle 
områder af udviklingen 
i Irland, især hen imod 
implementeringen af 
protokollen og beskyttelsen 
af langfredagsaftalen.

Dagens mest 
betydningsfulde 

engagement var 
muligvis et møde i 
Europa-Kommissionen 
med Kommissionens 
næstformand Maroš 
Šefčovič, som blev 
orienteret om valget 
til forsamlingen, og 
hvordan et flertal af 
parlamentsmedlemmer, der 
vendte tilbage, ønsker, at 
protokollen skal virke og er 
imod en ensidig handling 
fra Boris Johnson.

Under diskussionen talte 
vi om vigtigheden af at 
genoptage forhandlingerne 
mellem EU og den britiske 
regering baseret på god tro 
og fælles løsninger.

Sinn Féin-besøget 
afsluttedes med en briefing 
af co-chairs of UK Contact 
Group, hvor det centrale 
emne igen var udviklingen 
efter valget i det nordlige 
Irland, implementeringen 
af den irske protokol og 
behovet for konstruktiv 
dialog mellem Europa-

Kommissionen og 
Westminster-regeringen.

Dette var et vigtigt 
besøg, da det hjælper 
os med at opretholde og 
udvikle forholdet mellem 
Belfast og Bruxelles. 
Det er vores ansvar at 
holde vores kolleger i de 
europæiske institutioner 
opmærksomme på enhver 
udvikling i det nordlige 
Irland.

Den nylige valgsejr var 
et seismisk øjeblik, og der 
er en fornemmelse af, at 
vores venner i Europa fuldt 
ud forstår den historiske 
karakter af Michelle O’Neills 
valg til stillingen som 
udpeget førsteminister.

Betydningen af den 
forandring, der sker på øen 
Irland, vækker bestemt 
opsigt på EU-plan. Jeg 
mener, at lederbesøget i 
Europa-Parlamentet var 
endnu et vigtigt skridt på 
vejen mod et spændende 
nyt Irland.
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Irland var det eneste land i Vesteuropa, 
hvor der var et væbnet oprør MOD 

nationens involvering i Første Verdenskrig. 

Irland var blevet lovet hjemmestyre 
- meget begrænset autonomi - af den 

britiske regering til gengæld for, at irere 
kæmpede for den britiske hær. Over 
30.000 irere døde på de europæiske 

slagmarker “for de små nationers frihed”, 
men briterne brød deres løfte, og den 

irske nation blev nægtet sin frihed. 

Påskeopstanden i 1916 så irske 
republikanere ledet af P.H. Pearse slutter 
sig til socialister ledet af James Connolly i 

et oprør for at afslutte britiske styre og for 
at etablere en irsk republik. 

James Connolly var med til at stifte en af 
de første arbejderes fagforeningsmilitser 
i verden – den Irish Citizen Army (”irske 

borgerhær”).

16 ledere af Påskeopstanden blev 
henrettet mellem maj og august 1916. 
Den sidste leder, der blev henrettet, 
var Roger Casement, en anerkendt 
humanitær, der afslørede massive 
menneskerettighedskrænkelser fra 

gummiindustrien mod indfødte folk i Kong 
Leopold II’s Congo og i Sydamerika.

Roger Casement skrev om den irske 
nations rummelighed: “Og husk, at en 

nation er en meget kompleks ting - den 
består aldrig, den har aldrig bestået af 
mænd af ét blod eller af én enkelt race. 
“Det er som en flod, der stiger langt ude 
i bakkerne og har mange kilder, mange 

sammenløbende vandløb, før det bliver til 
en stor strøm.”

Mícheál Mac Donncha
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